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3. Javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene 

razvoju majhnih kmetij 

Predmet javnega razpisa je podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska 

zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost v skladu s 

pravilnikom, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko 

dejavnost. Razpisanih je 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. 

Splošni pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati ob oddaji vloge na javni razpis, so: 

• ne sme biti izključen iz prejemanja podpore iz podukrepa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo; 

• stalno prebivališče mora imeti prijavljeno na ozemlju Republike Slovenije; 

• za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu z zakonom, ki ureja 

kmetijstvo. 

Upravičenci so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• v letu 2021 so vložile zbirno vlogo; 

• glede na zbirno vlogo iz leta 2021 imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih 

kmetijskih površin (PKP), kar npr. pomeni 3 – 11,99 ha trajnih travnikov, 1,5 – 5,99 ha njivskih 

površin ali 0,37 – 1,5 ha vinogradov; 

• glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2021 redijo vsaj 1,5 glav velike živine (GVŽ) in manj 

kot 15 GVŽ; 

• zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja; 

• pogoja glede obsega GVŽ in obtežbe s travojedimi živalmi ni potrebno izpolnjevati kmetijam, 

katerih površine trajnih nasadov (rabe: 1211, 1212, 1221, 1230, 1160, 1240) predstavljajo več kot 

50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju, 

• kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD; 

• vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je 

treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k 

doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe); 

• kmetiji še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvih dveh javnih razpisih. 
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Višina sredstev 

• Pavšalno plačilo 5.000 evrov v obliki nepovratne finančne pomoči.  

Obveznosti 

• cilje iz poslovnega načrta bo upravičenec moral izpolniti najpozneje v roku 39 mesecev po izdani 

odločbi, poslovni načrt pa se bo moral začeti izvajati najkasneje v 9 mesecih po izdaji odločbe; 

• do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2025) ne bo smel zmanjšati obsega PKP 

za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 PKP; 

• v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2024)mora 

upravičenec zagotavljati povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha 

trajnega travinja, pri čemer povprečni letni skupni obseg GVŽ ne sme biti manjši od 1,5 GVŽ; 

• vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore, bo moral oddati 

zbirno vlogo. 

Dodatno 

• upoštevajo se samo stroški in aktivnosti, ki so nastale po datumu izdaje odločbe o dodelitvi 

sredstev; 

• poslovni načrt ne sme vsebovati razvojnega cilja, če so bila za stroške za izpolnitev izbranega 

razvojnega cilja že dodeljena sredstva iz naslova ostalih ukrepov PRP, npr. iz podukrepa 4.1; 

• v primeru, da bo upravičenec v poslovnem načrtu izbral cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje 

v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), in bo za 

izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore iz podukrepa, bo upravičenec za sredstva iz 

podukrepa oproščen plačila dohodnine.  

Merila1 

 Merila Maksimalno število točk 

A SOCIALNO EKONOMSKI VIDIK 40 

 
1 Podrobnejši opis meril je dostopen na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2021/M6-3-3-
JR_Majhne_kmetije/Javni-razpis-majhne-kmetije-PRP.pdf  

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2021/M6-3-3-JR_Majhne_kmetije/Javni-razpis-majhne-kmetije-PRP.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2021/M6-3-3-JR_Majhne_kmetije/Javni-razpis-majhne-kmetije-PRP.pdf
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1. Vključenost člana kmetije v pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti  

5 

2. Povečanje obsega proizvodnih kapacitet (površina PKP 
ali glave velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ))  

10 

3. Vzpostavitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katere 
končni proizvod je kmetijski proizvod iz Priloge I k 
Pogodbi o delovanju Evropske unije 

10  

4. Velikost kmetijskega gospodarstva, izražena v PKP 10 

5. Vključenost upravičenca v shemo kakovosti – izbrana 
kakovost 

5 

B. PRISPEVEK K HORIZONTALNIM CILJEM  20 

6. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja okolje 5 

7. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja inovacije 5 

8. Prispevek k doseganju horizontalnega cilja podnebne 
spremembe 

5 

9. Vključenost kmetije v ukrepe KOPOP, EK ali Dobrobit 
živali iz PRP 2014-2020  

5 

C. GEOGRAFSKI VIDIK  40 

10. Težavnost kmetovanja: povprečno število točk na 
kmetiji, ki se izračunajo v skladu s predpisom, ki ureja 
način točkovanja kmetijskih gospodarstev, ki imajo 
kmetijska zemljišča v OMD 

25 
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11. Naslov ali sedež kmetije glede na seznam občin, ki 
ležijo na problemskih območjih  

15 

SKUPAJ  100 

 

Rok oddaje: Vložitev vloge na javni razpis poteka od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021, 

do 13:59 ure. 

 

 

 

 


